
 

 
  

 

آوري یک سلسله اطالعات سیستمی(منسجم مربوط به هم) است. هدف اصلی آن تحقیق دنبال جمع
کمک به درك حقیقت است، هرچند که در مطالعات رفتار انسانی به حقیقت نخواهیم رسید ولی 

ها را در قالب قانون، فرد و گروه را در سازمان مطالعه و آناین اندازه کمک خواهد کرد که رفتار 
اصل، تئوري، و نظریه بیان کنیم. قانون عبارت است از: تکرار یک پدیده یا حادثه به حداکثر نظم 
ممکن مثل قانون جاذبه زمین، اصل مترادف یا شبیه به قانون است ولی استثناپذیر است مثل اصول 

ولی قانون نیست چرا که ممکن است برخی از افراد این اصول  مدیریت که هرچند اصل است
کردند به موففقیت هاي به هاي نسبی برسند! هر چنداگر رعایت میرارعایت نکنند ولی به موفقیت

ها یا موضوعات سیستمی رسیدند. تئوري عبارت است از: یک سلسله فرضیهمراتب باالتري می
روند و در رفتار معموال بینی حقایق قابل لمس به کار میو پیشمرتبط با هم که براي بیان و توضیح 

دهند. را در رفتار نمایش می معلولی شوند. به عبارت بهتر روابط علت و به یک مدل یا الگو ختم می
هاي لذا هیچ کمبودي از نظر تئوري ومدل در مطالعات رفتار سازمانی نداریم. براي مثال تئوري

شوند(انگیزشی) وجود دارد و.... نظریه حاصل یک مردم چگونه برانگیخته می زیادي درباره این که
پرداز مثل شهود داراي سابقه علمی و تجربی کافی درباره ذهن خالق است.البته ذهنی که نظریه

که یک نظریه است و مبتنی  1موضوع مورد نظر هست. مثل سلسله مراتب نیازهاي انسان ابراهام مازلو
 ح تحقیقاتی نیست بلکه حاصل ذهن فرد است. بر هیچ نوع طر

، تحقیق 2به طور کلی پنج نوع طرح تحقیقاتی مشهور وجود دارد که عبارتند از: قضیه اداري
. 6، و جمع کردن مطالعات آماري (فرا تحلیل)5، تحقیق تجربی4، تحقیق آزمایشگاهی3میدانی

عمیقی بر موضوع خاصی در سازمان  شود ولی نگاهقضیه اداري از زندگی واقعی سازمان تهیه می
آید.در تحقیق دارد و اطالعات اولیه در قضایاي اداري از مشاهده مستقیم به دست می

1 - Abraham Maslow 
2 - Case- Study 
3 - Field Survey 
4 - Laboratory Experiment 
5 - Field Experiment 
6 - Meta- Analysis 

 

                                                                                                                                                   



 

آوري و تجزیه ها از یک نمونه تعیین شده جمعها و مصاحبههاي پرسشنامهمیدانی(پیمایشی) پاسخ
محققان عوامل مستقل را گردد. تحقیق آزمایشگاهی در یک محیط آزمایشی(نمونه) و تحلیل می

کنند که هر تغییري در گیري میگیرند و سپس چنین نتیجهدر شرایط کنترل شده زیر نظر می
عوامل وابسته ناشی از زیر نظر داشتن یاتغییر تحمیل شده بر عامل مستقل است. تحقیق تجربی 

کردن عبارت است از: آزمایش طراحی شده درمحیط واقعی سازمان و درحین کار. جمع 
مطالعات آماري(فراتحلیل) یک فن آماري است که به وسیله آن تعدادي از مطالعات مستقل را به 

-ها نتایج مشابهی عاید میکنند تا تشخیص دهند که آیا ازجمع آنصورت آماري باهم جمع می
 شود یا خیر.

است که در علوم  نکته مهم قابل ذکر پس از این مقدمه پیرامون انواع روش تحقیق و نتایج آن این
نداریم. چرا که ازآن جا که » قانون«شود می» انسان«انسانی به طورکلی و هر آن چه که مربوط به 

گذاري به نحوي که قواعد رفتار در همه حال هیچ دو انسانی شبیه یکدیگر نیستند لذا امکان قانون
نظریه باید باتوجه به شرایط  یکسان باشد وجود ندارد. این مهم نه درشکل قانون بلکه اصل، تئوري،

اي از اندیشمندان علوم محیطی و فرهنگی هر سازمان و جامعه صورت گیرد. لذا بیهوده است که پاره
هاي ها، اصول، و نظریهانسانی و معتقد به مدیریت بومی داخلی وقت خود را صرف نفی تئوري

نسانی در غرب و شرق عالم قائل به کنند، چرا که هیچ یک از علماي علوم امطالعه شده در غرب می
هاي تحقیق یاد شده حاصل و بیان ونظریه از روش این امر نیستند که آنچه تحت عنوان اصل، تئوري

اد دارند متعلق به محیط و شرایطی است که مطالعه شود جهان شمول است بلکه اعتقشده است یا می
رایط (سازمان) مشابه نیست مگر آن که در آن انجام شده است و حتی قابل تعمیم به محیط و ش

شود اندیشمندانی که داراي چنین تحقیق مستقلی پیرامون آن سازمان صورت گیرد. لذا پیشنهاد می
ها و نتایج تحقیق خود در علوم شمول بودن دیدگاهگران غرب معتقد به جهاننظري هستند که مطالعه

ها ها و نظریهالش خود در جهت نفی این تئوريانسانی هستند معرفی! و یا در عوض صرف نیرو و ت
آن را صرف بومی کردن علوم انسانی نمایند. چرا که هیچ دانشمند علوم انسانی در عالم قائل به 

 شمول بودن نتایج مطالعات رفتار انسانی نیست.جهان

 


